STROKE-Riksförbundet rasar mot tydliga kvalitetsbrister i svensk
strokevård!
Under det kritiska första dygnet får mer än var femte patient med stroke inte tillgång till den bästa strokevården, det vill säga
vård på en strokeenhet eller en intensivvårdsavdelning. Detta är en av de tydligaste kvalitetsbristerna i strokevården.
STROKE-Riksförbundet rasar mot dessa uppgifter som återfinns i Riksstrokes nyligen publicerade Årsrapport 2016.
Vi kan inte acceptera att var femte patient inte direkt får den bästa vården för sin stroke! Det innebär att över 5000 personer årligen
riskerar att livsviktig behandling blir kraftigt försenad eller omöjliggörs, förklarar STROKE-Riksförbundet verksamhetschef Kjell Holm.
Vid många sjukhus får så gott som alla patienter tillgång till särskild strokekompetens på en strokeenhet, intensivvårdsavdelning eller
neurokirurgisk avdelning direkt när de blir inlagda. Det finns dock även sjukhus där många strokepatienter först läggs på någon annan
avdelning (t.ex. på en observations- eller intagningsavdelning eller på en vanlig vårdavdelning) för att i ett senare skede överföras till en
strokeenhet.
Vid en stroke är det viktigt att man får behandling så fort som möjligt. Varje sekund är viktig. Ju fortare man får vård, desto större är
chansen att bli återställd. STROKE-Riksförbundet kan aldrig acceptera att en enda patient behöver vänta på en observations- eller
intagningsavdelning. Vi är tydliga, alla som drabbas av stroke ska få den bästa möjliga strokevården, något som görs på en strokeenhet,
avslutar Kjell Holm
Kjell Holm, 0734613889
STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi
arbetar tillsammans med våra 81 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.
STROKE-Riksförbundet är en ideell intresseorganisation som bildades 1983. Vi arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer,
symtom och konsekvenser. Detta gör vi bland annat genom informationsskrifter, böcker, filmer, föreläsningar för de som har fått stroke,
anhöriga, vårdpersonal, politiker, beslutsfattare med flera.
Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska
få ett gott stöd.
Vi har 81 läns- och lokalföreningar spridda över hela landet, totalt har vi knappt 10 000 medlemmar. I våra föreningar kan både de som fått
stroke och deras anhöriga få kunskap, stöd, gemenskap och möjlighet att skapa opinion på lokalplanet.
Hemsida: www.strokeforbundet.se Telefon 08 721 88 20

